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Komunikat z 348. posiedzenia 

Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 marca 2017 r. 

 

1. W trzysta czterdziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 

 

 Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 

 Pan Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1, 

 Pan Filip Świtała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 

 Pan Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, 

 Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie: 

 

 Panu Marcinowi Ciszewskiemu funkcji członka Zarządu Euro Banku S.A. 

nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. 

 

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:  

 

 Pana Macieja Rapkiewicza na stanowisko członka Zarządu Powszechnego Zakładu 

Ubezpieczeń S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, 

 Pana Macieja Rapkiewicza na stanowisko członka Zarządu Powszechnego Zakładu 

Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. 

 

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie transgraniczne: 

 

 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. i MUFG Bank (Europe) N.V. przez 

przeniesienie majątku Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. na MUFG Bank 

(Europe) N.V. W związku z połączeniem działalność banku przejmowanego będzie 

kontynuowana na terenie Polski poprzez przejmującą instytucję kredytową w formie 

oddziału. 

 

5. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia: 

 

 PGE Domowi Maklerskiemu S.A. na prowadzenie działalności maklerskiej  

w zakresie: 

 

a) oferowania instrumentów finansowych,  
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b) wymiany walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością maklerską  

w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

6. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę statutu: 

 

 Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, 

 Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. 

 

7. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji  

o przypadkach naruszenia przez WESTA ISIC S.A., w likwidacji sądowej, z siedzibą 

w Luksemburgu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych w związku z przepisami Loi Du 11 Janvier 2008 Relative Aux 

Obligations De Transparence Des Émetteurs (ang. Law of 11 January 2008 on transparency 

requirements for issuers of securities) i o środku prawnym podjętym w celu przeciwdziałania 

naruszaniu przepisów ww. ustaw w postaci wydania decyzji administracyjnej z dnia 28 marca 

2017 r. o bezterminowym wykluczeniu akcji WESTA ISIC S.A., w likwidacji sądowej,  

z obrotu na rynku regulowanym. 

 

Komunikat ws. spółki WESTA ISIC S.A. 

 

8. Komisja jednogłośnie zezwoliła spółce Hutmen S.A. na przywrócenie akcjom formy 

dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 kwietnia 2017 r. 

 

9. Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem na dwa biura 

usług płatniczych kar pieniężnych w wysokości po 900 złotych, Komisja jednogłośnie 

utrzymała w mocy wcześniejsze decyzje. 

 

10. Komisja jednogłośnie przyjęła: 

 

 sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2016 r. 

 

11. Komisja zapoznała się: 

 

 z planami finansowymi banków na 2017 r. 

 ze sprawozdaniem z działalności Sądu Polubownego przy KNF w 2016 r. 

 z informacją o działalności funduszy emerytalnych w IV kwartale 2016 r. 

 

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 

 

 11 kwietnia 2017 r., 

 25 kwietnia 2017 r., 

 16 maja 2017 r., 

https://www.knf.gov.pl/Images/komunikat_Westa_ISIC_tcm75-49916.pdf
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 30 maja 2017 r., 

 13 czerwca 2017 r., 

 27 czerwca 2017 r., 

 18 lipca 2017 r., 

 1 sierpnia 2017 r., 

 29 sierpnia 2017 r., 

 12 września 2017 r., 

 26 września 2017 r., 

 10 października 2017 r. 

                                                 
1 Pan M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 9 komunikatu. 


